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UTREDNING, BEHANDLING OG OPPFØLGING AV 

IDIOPATISK INFLAMMATORISK MYOPATI 

Av 

Helena Andersson, overlege/stipendiat ved Revmatologisk seksjon, OUS/Rikshospitalet 

 

INNLEDNING 

Idiopatisk inflammatorisk myopati, IIM, også kallet myositt, defineres som kronisk immun- 

mediert muskelsykdom av ukjent årsak. Tradisjonelt har adult myositt blitt klassifisert i 5 

undergrupper; Polymyositt (PM), dermatomyositt (DM), inklusjonslegememyositt (IBM), 

myositt ved annen kollagenose og cancer assosiert myositt (CAM).  Juvenil dermatomyositt 

(JDM) oppviser likheter med adult DM, men har eksempelvis hyppigere calcinose og mer 

sjelden interstitiell lungesykdom (ILD) sammenlignet med den adulte formen. Den omtales 

ikke mer spesifikt her, men det henvises til NAsjonalt Kompetansesenter for Barne og 

Ungdoms Revmatologis (NAKBUR) retningslinjer for JDM http://www.oslo-

universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonalt-kompetansesenter-for-barne--og-

ungdomsrevmatologi-nakbur_/Documents/Retningslinjer/JDM_retningslinjer.pdf  

Myositter er sjeldne sykdommer. Insidens av PM/DM er beregnet til 2-10/million, prevalens 

10/100000 [1]. I en nylig publisert studie av Cecilie Dobloug og medarbeidere var estimert 

årlig insidens av PM/DM 6-10/million med en punktprevalens på 8,7/100000 i Helse Sør-Øst 

[2]. Estimert prevalens for IBM i samme region var 33/million [2]. Overlevelse ved PM/DM 

har de siste 10 årene økt; Ca 95 % 5-årsoverlevelse, 90 % 10-års overlevelse [3, 4]. For 

pasienter med CAM er tallene mer redusert; 5-års overlevelse på ca 70 %, 10-års overlevelse 

60 % [3]. Faktorer som påvirker morbiditet og mortalitet ved PM/DM er høy alder, affeksjon 

av hjerte/lunge, dysfagi, cancer-sykdom og myositt spesifikke antistoff [5]. IBM ser ut til å ha 

mest redusert 10-års overlevelse av alle myositter, estimert til 42 % [6]. En forklaring til 

dette er at IBM har høyere debut-alder sammenlignet med PM/DM.  

 

DIAGNOSTIKK OG UTREDNING  

Bohan and Peter criteria fra 1975 er fortsatt de mest brukte diagnostiske kriteriene for 

PM/DM [7] (Tabell 1). Disse kriterier har en høy sensitivitet (98%), men med en betydelig 

lavere spesifisitet (55%). Kriteriene omfatter ikke myositt spesifikke antistoff, som de siste 

10 år gitt ny informasjon vedr klinikk og prognose ved de forskjellige myositt-undergruppene. 
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Myositt spesifikke antistoff, MSA; 

MSA er antistoff som er spesifikke for myositt, dvs finnes meget sjelden ved andre tilstander 

eller hos friske. De ekskluderer vanligvis hverandre og er beskrevet i 40-50 % av alle myositt 

tilfeller. En spesiell gruppe av MSA er anti-syntetase antistoff der man per i dag påvist 8 

forskjellige anti-syntetase antistoffer. Anti-syntetase syndromet (ASS) innefatter et av disse 

antistoffene sammen med myositt, interstitiell lung sykdom (ILD), artritt, Raynaud, 

mekaniker hender og feber. Det vanligste anti-syntetase antistoffet er anti-Jo1 (navn etter 

den pasient som det ble først funnet hos, år 1976, «John number 1») og som er beskrevet i 

ca 20 % av alle tilfeller med myositt. 

Der er påvist 2 stykk MSA som sees ved nekrotiserende myopati med høy CK og der 

muskelbiopsi viser betydelig nekrose men forholdsvis lite inflammasjon; Den ene er Signal 

Recognition Particle (SRP) som sees ved PM og som vanligvis er en «hissig» myositt. Den 

andre er HmG-CoA reduktas, dvs antistoff som sannsynligvis blitt dannet etter bruk av 

statiner (Tabell 1).  Dòg viser en nylig publisert studie at bare 44% av alle positive HmG-CoA 

reduktas pasienter hadde brukt statiner. Teorier vedr statin-liknende stoffer i forskjellige 

livsmiddel er mulig forklaring, men dette er så langt ikke klarlagt [8]. 

Anti-TIF1gamma antistoff er et antistoff mot transkripsjon intermediær faktor 1gamma og 

som sammen med anti-NXP2 (nukleær matrix protein) antistoff har vist seg nyttig ved 

utredning av cancer assosiert myositt. De fleste pasienter med CAM har noen av disse 

antistoff, med et høyt negativt prediktivt verdi på ca 95 % [9, 10]. 

H Andersson; Idiopatiske Inflammatoriske Myopatier,N Journ of Epidemiology, 2008   

Tabell 1; Bohan& Peter Criteria for PM/DM 
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MDA5, melanom differensiert-assosiert protein 5 sees hos pasienter med klinisk amyopatisk 

dermatomyositt, CADM. Disse pas kan ha ulcerasjoner og pannikulitt, men spesielt er en 

akutt debuterende, hissig ILD [11]. Tabell 2 viser oversikt og hyppighet over de forskjellige 

MSA. I dag kan alle unntatt anti-cN-1A og anti-SAE vurderes ved Immunologisk avdeling, OUS. 

Tabell 2 

Myositt spesifikke antistoff og kliniske karakteristika; 

TYPE   HYPPIGHET (%) KLINIKK 

Anti-syntetase-

antistoffer; 

  

 

 

Antisyntetase-syndrom; Myositt ( PM 

eller DM), ILD, artritt, Raynaud, 

mekaniker hender og feber 

-Anti-Jo1 20 

-Anti-PL7 5-10 

-Anti-PL12 < 5 

-Anti-EJ 5-10 

-Anti-OJ < 5 

-Anti-KS < 5 

-Anti-Zo < 1 

-Anti-YRS < 1 

Anti-SRP 5-10 Nekrotiserende myopati m høy CK, 

«hissig», n.b hjerte 

Anti-HmG-CoA 

reduktas 

5-10 (?) Nekrotiserende myopati m høy CK, koblet 

til statin bruk 

Anti-MI2 5-10 (hos DM pas) DM, «generelt» god prognose. 

Anti-TIF1gamma 20 (hos DM pas) Ved DM, assosiert med malignitet 

Anti-NXP2 25 (hos DM og JDM 

pas) 

Ved DM, assosiert med malignitet. Hos 

JDM; assosiert med calcinose 

Anti-MDA5 50 (hos pas med 

CADM) 

 Amyopatisk DM; Alvorlig ILD, 

ulcerasjoner, mekaniker hender, 

panniculitt  

Anti-SAE 5 (hos DM pas) DM; Hissig hudaffeksjon, dysfagi. Ikke 

relatert til malignitet 

Anti-cN-1A 50-70 (hos IBM pas) IBM 

 

Nye kriterier for myositt, nå klassifikasjons kriterier, er «rett rundt hjørnet» til å tas i bruk. 

Disse er utført og validert av International Myositis Classification Criteria Project (IMCCP). 

Kriteriene kalkulerer med en «sannsynlighets-skår» for myositt (med eller uten biopsi) der 

en poengsum > 9 regnes som høy sannsynlighet for myositt (Tabell 3). Med disse 

klassifikasjonskriterier er sensitivitet og spesifisitet på respektive 90 %. Se f ø 

http://www.imm.ki.se/biostatistics/calculators/iim/. Hvis en pasient vært klassifisert med 

myositt kan man deretter via et sub-klassifikasjons skjema vurdere hvilken undergruppe av 

myositt pasienten tilhører (Figur 1).  
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  Poengsum > 9 gir høy sannsynlighet for inflammatorisk myopati 

                                                                                                       Med tillatelse fra Tjärnlund &Lundberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3  

Foreslått nye klassifikasjonskriterier for idiopatisk inflammatorisk myopati 
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               ADM = amyopatisk dermatomyositt, DM = dermatomyositt, IBM = inklusjonslegeme- 

               myositt, IMNM = immunmediert nekrotiserende myositt, JDM = juvenil   

               dermatomyositt, PM = polymyositt                       Med tillatelse fra Tjärnlund &Lundberg        

 

Uansett hvilke kriterier man bruker så er der flere variabler som går igjen. For diagnostikk og 

utredning av myositt anbefales derfor; 

 Vurdering av muskelstyrke; Objektiv symmetrisk svakhet av proksimal muskulatur i både 

øvre og nedre ekstremiteter, ofte progredierende over tid. Anbefaler manuelt muskel test ad 

modum Kendall (MMT) som finns i versjoner for 8 respektive 24 muskler [12]. (Det har vist 

seg at MMT8 korrelerer bra med MMT24) Styrke i proksimal muskulatur graderes fra 0-10, 

slik at det ved normal styrke gis det 10 poeng. 

Figur 1 

Foreslått subklassifisering av idiopatisk inflammatorisk myopati 
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Vurdering av muskelenzymer;  Spesielt CK men også LD (ASAT/ALAT). Aldolase brukes mer 

og mer sjelden i diagnostikken av myositt. Enkelte pasienter kan ha ves normal CK, men 

forhøyet LD.  Ved vurdering av CK må det tas hensyn til; 

• Pas kjønn, alder og muskelmasse 

•  Pas fysiske aktivitets nivå når prøven ble tatt. Finner man en grenseverdi og er 

usikker anbefales å ta prøven om morgenen, etter hvile. Siden CK er så pass variabel 

er der mange kliniske studier som bruker verdi 2 ganger over normal grense som 

sikker patologisk verdi.  

Kliniske hudsymptomer; Både Gottrons tegn/papler og Heliotropt eksantem er patogonomt 

for DM. Gottrons tegn forekommer vanligvis på fingerleddene, men kan også sees andre 

plasser, eks albuer, kne. I tillegg kan der være et mer generelt eksantem, eks «shawl-sign» 

der utslettet legger seg rundt nakke/skuldre som et sjerf. Et annet er «V-sign» ventralt på 

brystet, der eksemet går ned i spiss vinkel mot sternum. 

Vurdering av MSA. (Se ovenfor) 

EMG undersøkelse; Viser spesielt mønster ved myositt. Utelukkes enkelte ganger, siden 

undersøkelsen kan interferere med muskelbiopsi (og vise versa). Undersøkelsen kan dòg gi 

nyttig informasjon ved myositt-utredning og ved enkelte tilfeller kan den skille mellom 

myositt og annen myopati. Hvis en tar med EMG i utredningen anbefales det å utføre den på 

motsatt side av (planlagt) muskelbiopsi.    

Muskelbiopsi; Vurderes som obligat ved utredning av myositt. PM og DM skiller seg 

histologisk fra hverandre; Ved PM (og IBM) er der invasjon av inflammatoriske celler (CD8+ 

T-celler) til muskelcellene. Ved DM befinner seg de inflammatoriske cellene (CD4+ T-celler) 

peri-fascikulært og rundt de små blodkarene. Nylig har det i muskelbiopsier fra ASS pasienter 

blitt påvist actinfilamenter i muskelcellene, noe som ikke er påvist ved de andre 

undergruppene av myositt [13].  

MR av lårmuskulatur; Påviser ødem i muskulatur som tegn til inflammasjon. Ødem er ikke 

spesifikt for myositt, men sees også ved andre nevro- muskulære tilstander i tillegg til uttalt 

fysisk aktivitet. Siden myosittforandringer som oftest er flekkevis beliggende i muskulatur 

kan MR undersøkelsen hjelpe med å presisere egnet sted for tagning av muskelbiopsi.  

Kapillaroskopi; Patologisk kapillaroskopi med redusert kapillær tetthet, mega-kapillærer og 

neo-angiogenese sees ved myositt, spesielt ved DM [14]. Pas kan, men trenger ikke, ha 

Raynaud-fenomener. 

Rtg oesophagus; Affeksjon av svelg muskulatur er rel hyppig ved myositt, spes IBM, men der 

er også beskrevet dysmotilitet i selve oesophagus. 

Malignitets-screening; Som kjent så har myositt, spes DM, en økt risiko for cancer. To nylig 

publiserte review-artikler går igjennom epidemiologi, kreft-typer, prognostiske faktorer og 
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forslag til screening [15, 16]. Der er ikke noen antatte retningslinjer for hvilke undersøkelser 

som bør inngå i malignitets screening, men et forslag ses i Figur 3, fritt adaptert fra Tiniakou 

og Mammens  review [15]. Her skiller man på ung/eldre, og hos DM pasienter på positivitet 

for en eller to av de malignitets-assososierte MSA; TIF1-gamma og NXP2. Det diskuteres hvis 

PET fullt kan erstatte konvensjonell malignitets utredning (CT-thoraks, ul abd, mammografi, 

gyn-us, tumormarkører) der bl a en spansk studie vist at PET er like bra som konvensjonell 

screening [17]. Uansett hvilken screeningsmetode man ønsker å ta i bruk bør det også tas 

hensyn til pasienten selv; alder, hereditet, risiko faktorer etc.  Screening anbefales årlig opp 

til 3-5 år etter myositt-diagnose. De vanligst kreftformene hos DM er lunge-, ovarial-, bryst- 

og colorektal cancer. Prognostiske faktorer m økt risiko for kreft er høy alder ved diagnose, 

mann-kjønn, økte inflammasjonsparametre, høye CK verdier, hudnekroser, dysfagi mm. 

Redusert risiko er sett hos myosittpasienter med ILD, artralgi/artritt, Raynaud, og hos de 

som er ANA og anti-Jo1 positive. 

Figur 2  Forslag til malignitets-screening ved PM/DM 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konv mal screening = konvensjonell malignitets screening 
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Vurdering av lungefunksjon; De siste 10 år har det blitt økt fokus på lungeaffeksjon ved 

myositt. Ca 2/3 av alle PM/DM pasienter har dette klinisk eller subklinisk og ILD er en 

betydende faktor som påvirker utfallet av myositt [5, 18]. Lungefunksjonen vurderes med 

spirometri som inkluderer måling av forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in 

one second (FEV1) og diffusing capacity of the lungs for carbon monoxide (DLCO). Siden 

noen pasienter kan ha lungeaffeksjon til tross for normal spirometri anbefales også HRCT-

undersøkelse av lunger.   

Vurdering av hjerteaffeksjon; Der er påvist hjerteaffeksjon ved myositt, myokarditt og 

arrytmi. Mørketallet her er sannsynligvis stort der symptomene kan være subkliniske. I 

tillegg er der i en nylig publisert studie påvist økt diastolisk dysfunksjon hos myositt 

pasienter sammenlignet med friske kontroller [19]. Det anbefales kontroll av hjerte-enzymer 

(Troponin I og T, CKMB) og EKG. Hvis sterkt forhøyede enzymer og eller arrytmier bør 

pasienten henvises til kardiologisk vurdering, ecco kardiografi og MR-cor.   

Diagnostikk og utredning av IBM 

IBM skiller seg klinisk fra PM/DM på mange områder. Imens PM/DM vanligvis debuterer i 40-

50 års alderen og er hyppigst hos kvinner finner vi IBM vanligvis hos menn som er >50 år. 

Sykdommen progredierer langsomt. Distal muskulatur blir ofte angrepet, eks vis finger-

flexorer og tibialis anterior. Et annet «klassisk tegn» er svakhet i kne-ekstensjon >  svakhet i 

hofte-fleksjon. I tillegg er det mer hyppig med asymmetrisk affeksjon. Sykdommen har både 

en inflammatorisk og en degenerativ komponent der muskelbiopsi viser inflammasjon rundt 

muskelcellene (som ved PM) men i tillegg «rimmed vacuoles» og inklusjonslegemer. 

Sistnevnte består av amyloid og IBM kalles også muskelens Alzheimer-sykdom. IBM er heller 

ikke kjent med økt cancer-risiko, og ILD assosiert med IBM er meget sjelden. 

Der er flere kriterie-set for IBM. Det vanligste som brukes er European Neuro Muscular 

Centre (ENMC) Diagnostic Criteria, sist revidert i 2011. Her deles diagnosen opp i 3 

undergrupper; mulig , klinisk definert og kliniskpatologisk definert IBM (Tabell 4). Kriteriene 

omfatter ikke cN-1A antistoff som har blitt påvist i 50-70 % av IBM tilfeller, men som senere 

også blitt påvist hos pasienter med Sjøgren og SLE [20]. 
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Tabell 4, ENMC kriterier for IBM 

 
188th European Neuromuscular Centre Workshop; 2nd to 4th December 2011, Naarden, the Netherlands. 

 

 Differensial diagnoser 

Differensial diagnoser til myositt er mange. Revmatologen bør vurdere klinikken nøye; 

• Er svakhet eller smerte dominerende symptom? 

• Er symptomene konstante, eller varierer de (eks verre ved eller etter aktivitet)? 

• Distribusjon; proksimal/distal, symmetrisk/asymmetrisk? 

• Hereditet for nevromuskulær sykdom (eks Limb-Girdle dystrofi)? 

• Medikamentbruk? Stoff? 

 

Tabell 5 sammenfatter noen av differensial-diagnosene til myositt. 
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Tabell 5; Differensialdiagnoser til IIM 

ENDOKRINE 

Hypothyreose 

Cushing syndrom (n b steroid bruk!!) 

 

ELEKTROLYTT FORSTYRRELSER 

Hypokalemi 

Hypokalsemi 

 

METABOLSKE MYOPATIER 

Forstyrrelser i kolhydrat, fett eller purinmetabolismen 

 

LEGEMIDDEL/TOXINER 

Klorokin, steroider, Colchicin 

Kokain, heroin, alkohol 

 

INFEKSJONER 

Virale; Coxsackie, Influenza, CMV, Epstein-Barr 

Lyme’s disease 

 

RHABDOMYOLYSE 

 

MUSKELDYSTROFIER 

Limb-Girdle (finns mange typer) 

 

SARCOIDOSE-MYOSITT 

 

BEHANDLING 

Der finns så langt ikke noen standardiserte retningslinjer for myositt behandling. Mye av 

forklaringen til dette ligger i at sykdommen er så pass sjelden og der er meget få 

randomiserte kontrollerte studier (RCT). Anbefalinger som brukes i dag relaterer seg mest til 

små, retrospektive studier. Et unntak er «RIM»-studien (Rituximab In Myositis) som er en 

RCT studie der 195 pasienter med refraktær PM, DM og JDM ble inkludert. Studie-designen 

var noe annerledes konstruert p g a de juvenile pasientene; Pasientene ble delt in i 2 grupper 

der begge gruppene fikk Rituximab, men ved forskjellige tidspunkter. Der var ingen forskjell 

mellom gruppene mhp primær og sekundær endepunkt, men 83% av pasientene nådde 

definition of improvement (DOI) [21]. 

Ved induksjonsterapi av PM/DM og med ingen eller modest lungeaffeksjon er steroider 

«drug of choice». Vanligvis gis støt i.v med Methylprednisolon, 500-1000 mg over 3 dager. 

De fleste anbefaler deretter Prednisolon 1mg/kg (ikke >80 mg/dag), men grunnet 

bivirkningsprofil brukes også noe mindre dose, eks 0,75 mg/kg. Prednisolon-dosen kan 
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trappes ned med ca 25 % hver måned til lavest effektiv dose, første måned noe 

langsommere. Det er anbefalt steroidbehandling i opp til 1 år [22]. Som steroidsparende 

medikasjon startes det samtidig opp med enten Methotrexate (startdose 10-15 mg/uke til 

maks 25 mg/uke) eller Azatioprin (opptrapping til 2 mg/kg/døgn). Methotrexate er nok det 

som er vanligst å bruke, spesielt hvis pasienten ikke har tegn til ILD, men konklusjon fra de få 

retrospektive studier som finns vurderer de 2 preparatene som sammenlignbare.   

Hvis ikke (tilstrekkelig) respons innen 3-4 måneder er der flere andre behandlings-muligheter;   

* Mykofenolat Mofetil har i retrospektive ukontrollerte studier vist effekt på myositt, 

spesielt lungemanifestasjoner og hudaffeksjon [23-26]. Startdose 500mg x 2 m økning til 

1000mg x 2 innen en måned. De fleste pasienter bruker 1000 mg x 2, men man kan ev gå 

opp til 1500 mg x 2 som er maksdose. Anbefales å kontrollere serum-speil ved kliniske 

kontroller. 

* Cyclosporin har også vist effekt på myositt inklusive lungemanifestasjoner, dette i en 

retrospektiv men kontrollert studie [27]. Dosering med 3 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Kan 

ev økes til maks 5 mg/kg/døgn. 

* Tacrolimus, som de siste årene blitt mer og mer brukt ved alvorlig lunge affeksjon hos 

myositt pasienter, og i den forbindelse som et alternativ til Cyklofosfamid og Rituximab [28, 

29]. Start dose 1 mg x 2, kan ev økes, men skal gjøres under kontrollerte former med kontroll 

av serum-speil. 

Foruten Tacrolimus, ved alvorlig refraktær myositt, og ev med myositt-assosiert lungesykdom; 

 * Rituximab (Rtx)[21, 30]. Førstegangs dose er 1000 mg iv, dag 1 resp 15. Der er ikke noen 

konsensus vedr vedlikeholdsbehandling med Rtx. Det er således usikkert hvilken dose man 

skal behandle videre med, men også ved hvilken tidspunkt behandlingen skal gis  

(regelmessig, eller «bare» ved oppbluss). Flere myositt-sentre gir 1000 mg iv som 

vedlikeholddose hver 6 måned. 

* Cyclofosfamid (Cyc) brukes også ved refraktær myositt, spesielt ved ILD og kliniske 

vaskulitt-manifestasjoner[31]. Vanligvis gis Cyc intravenøst i dose 10-15 mg/kg hver 3-4 uke i 

4-6 måneder beroende på alvorlighetsgrad og respons. Hos pasienter >70 år bør dosen 

reduseres til maks 10 mg/kg. 

* IVIG, gammaglobulin,  gis vanligvis intravenøst og har vist effekt på refraktær myositt [32]. 

Dosering med 1-2 g/kg/måned der infusjonen gis over 2-3 dager. I tillegg har IVIG vært brukt 

som induksjonsterapi hos de myositt pasienter som har hatt uttalt svelg vansker og med 

alvorlig vektnedgang. 

Ved DM og mye hudaffeksjon gis ofte Klorokinfosfat, i samme dose som ved RA/SLE/Sjøgren. 

I tillegg kan lokalbehandling med Tacrolimus, ev steroider også hjelpe. Lokalbehandling 

initieres av hudspesialist.  
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Et behandlingsskjema for PM/DM, fritt adaptert fra Moghadam-Kia et al [22] sees i Figur 3.  

Figur 3   Forslag til behandlings-skjema ved PM/DM 

 

                                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            BEHANDLING PM/DM 

Induksjons beh                             

Steroider 500-1000 mg iv i 3 dager, 

deretter p o  0,75-1 mg/kg                 

(<80 mg) /døgn i nedtrapping.                                        

Mtx 15-25 mg/uke, eller            

Azatioprin 2-2,5 mg/kg/døgn. 

Ved affeksjon av svelg muskulatur; 

Steroider som ovenfor + IVIG                

1-2g/kg/mån iv 

Alternativ ved refraktær myositt, 

inklusive lunge-affeksjon; 

Mykofenolat  1 g x 2 eller 

Cyklosporin 3-5 mg/kg/døgn eller 

Tacrolimus 1 mg x 2, ev økn  

Alvorlig refraktær myositt inklusive  

alvorlig lungeaffeksjon;                          

Tacrolimus 1 mg x 2, ev økn eller                

Cyclofosfamid 10-15mg/kg/mån iv eller 

Rituximab 1000mg iv dag 1 og 15         

Ev plasmaferese*                                    

Ved alvorlig refraktær myositt uten 

lungeaffeksjon;                                     

IVIG 1-2g/kg/mån iv     

*Bør vurderes/utføres ved erfaren 

myositt-avdeling     
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Der finns heller ikke noen konsensus vedr behandlings-lengde av steroidsparende middel 

hvis pas er i remisjon. Noen revmatologer bruker «2-års regel» der man kan prøve å 

seponere behandling hvis pas har vært i remisjon i 2 år, men dette er således ingen generell 

anbefaling. 

Flere av de medikamenter som brukes i behandling av myositt er ikke godkjent for diagnosen 

myositt, dvs de er utprøvende behandling. Siden myositt i tillegg er såpass sjelden anbefales 

det at pasient med alvorlig og/eller refraktær myositt vurderes ved sentre med mye erfaring 

av myositt og at den utprøvende behandlingen registreres. Det tilføyes at der er flere 

pågående studier på spesifikk immunsuppressiv behandling, bl a med Abatacept og 

Sifalimumab.  

En viktig del av myositt behandling er trening. Flere studier viser effekt av trening og at 

denne tolereres godt, med økt muskelstyrke og aerob kapasitet [33, 34]. I tillegg er der hos 

myositt pasienter vist nedregulering av inflammatoriske gener i muskelbiopsier etter trening 

[33].    

Behandling av IBM 

Dessverre svarer IBM pasienter dårlig på immunsuppressiv behandling. En nylig publisert 

review (Cochrane) kan ikke sikkert konkludere med noen effektiv behandling av IBM [35]. 

Siden mange av disse pasienter har symptomer med svelgvansker kan IVIG prøves. Andre 

behandlings metoder for svelgvansker, der det påvises dyssynergi i crico-pharyngeus 

muskelen, er enten kirurgisk eller med botulinum-toxin. Begge utføres av ØNH-spesialist. 

Veldig få, hvis noen, av IBM pasientene svarer således på «konvensjonell myositt 

behandling» med steroider og Methotrexate. Ved behandling kan man se at CK nivåer 

reduseres, men sykdommen progredierer uansett. En fransk studie har tom vist at de IBM 

pasienter som fikk immunsuppresjon hadde ved oppfølging (median 31 mån etter diagnose) 

mer redusert funksjon enn de som ikke fått behandling [36]. Således er der ikke noen 

konsensus vedr beh av IBM. Hvis man velger å behandle med steroider og Methotrexate bør 

denne evalueres etter 6-12 måneder, det vanskelige blir da å vurdere «grad av progresjon» 

dvs hvis en mener at behandlingen har gitt mindre progresjon sammenlignet med ingen 

behandling als. Vanligst er nok fortsatt å gjøre et behandlingsforsøk med steroider og 

Methotrexate, steroider i lavere dose (maks 0,5 mg/kg) enn ved konvensjonell myositt 

behandling. Det tilføyes at der er flere pågående studier på behandling av IBM, både spesifik 

immunsuppressiv behandling og behandling mot muskeldegenerasjon. 

Der er ikke noen spesifikke studier på treningseffekt hos IBM pasienter, men det er generelt 

anbefalt å trene for å beholde funksjon så mye og lenge som mulig. Her er det også viktig 

med vurdering av forskjellige hjelpemidler, gjerne via ergoterapeut.  
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OPPFØLGING 

 Få studier viser forløp ved myositt. Bronner et al beskrev et monocyklisk forløp med 

remisjon 2 år etter diagnose i 20 % av tilfellene, resterende 80 % hadde relaps eller var 

kronisk kontinuerende [37]. The International Myositis Assessment and Clinical Studies 

Group (IMACS) har utviklet et «disease activity core set» i tillegg til «muscle damage index» 

som kan brukes for å følge myositt pasienter over tid, se 

http://www.niehs.nih.gov/research/resources/imacs/abouttools/index.cfm 

Forløpet er beroende på alvorlighetsgrad, ekstra-muskulære manifestasjoner (spesielt ILD) 

og MSA-type; 

Hos pasienter med PM/DM, negativ malignitets-screening, ev MI2 positiv men negative 

MSA f ø og uten holdepunkter for ILD anbefales første kliniske kontroll 3 måneder etter 

diagnose for å vurdere behandlings respons. Kontroll bør inneholde klinisk vurdering, gjerne 

med «disease activity score», muskelenzymer og måling av muskelstyrke (minimum MMT8). 

Kontroll av troponiner, spes Troponin I, anbefales for å vurdere ev hjertemuskel affeksjon. Ev 

EKG. I tillegg kontroll av MSA, spesielt TIF1 gamma og NXP2, uansett hvis disse vært negative 

tidligere. Sannsynligheten for at en tidligere negativ pasient skulle bli positiv vurderes dòg 

som liten. Ved stabile forhold deretter oppfølging hver 6-12 måned. Siden lungeaffeksjon 

kan komme senere i forløpet av myositt anbefales screening med spirometri og i tillegg, hvis 

der er kapasitet, MR lår undersøkelse 1 gang årlig. 

Hos pasienter med immunmediert nekrotiserende myopati (IMNM), SRP eller HmGCoA +; 

Disse pasienter har vanligvis en aggressiv myositt der det anbefales hyppigere kliniske 

kontroller i starten, hver 3 måned første år. Ingen av disse pasienter har kjent risiko for ILD, 

men derimot har SRP troligvis økt risiko for hjerte-affeksjon hvorfor det anbefales kontroll av 

både hjerteenzymer og EKG regelmessig. Vurder i tillegg ecco-kardiografi. 

Hos pasienter med positivitet for TIF1gamma og/eller NXP2 anbefales kontroll som 

beskrevet for PM/DM ovenfor i tillegg til årlig malignitet screening (3-5 år etter diagnose). 

Hos pasienter med myositt-assosiert ILD (inkl antisyntetase, MDA5 positive) anbefales 

kontroll som ved PM/DM ovenfor men hver 3-6 måned de første tre år beroende på 

alvorlighetsgrad.  Spirometri bør utføres minst hver 6 måned og HRCT av lunger i hvert fall 1 

gang årlig de første 3 år.  

Hos pasienter med IBM anbefales årlig kontroll med klinisk vurdering som ved PM/DM inkl 

kontroll av muskelstyrke og muskel enzymer. Hvis mulighet for MR undersøkelse av lår 

anbefales dette siden grad av fett infiltrasjon og volumreduksjon ser ut til å være 

prognostiske faktorer for IBM/myositt. Hvis progredierende symptomer med svelg vansker 

bør dette vurderes med ny rtg øsophagus og ev henvisning til ØNH spesialist. Det tilføyes at 

flere IBM pasienter kontrolleres via nevrologspesialist og her er det flytende overganger.   
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